
Kvällens program, förslag på disposition

18.30 Samråd för detaljplanen Harplinge 1:13 mfl (Skeppet)

19.00  Civilförsvarsförbundet

19.30 Rast

19.40 Översiktsplanen- detta händer nu

19.45- 20.30 Framtid Harplinge- inspel till idélistan



Detaljplan för fastighet Harplinge 1:13 m.fl.

Samrådsförslag

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN



Planprocessen och tidplan

Samråd Granskning Antagande Laga kraft  

Kv. 4 2022 Kv. 1 2023 Kv. 2 2023 

• Förslag till detaljplan arbetas 
fram. 

• Allmänhet och berörda ges 
möjlighet att inkomma med 
skriftliga synpunkter på förslaget.

• Samrådsredogörelse över 
inkomna synpunkter samt 
kommentarer till dessa upprättas.

• Det reviderade planförslaget 
sänds ut. 

• Allmänhet och berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter 
på det reviderade förslaget. 

• Granskningsutlåtande över 
inkomna synpunkter samt 
kommentarer till dessa 
upprättas. 

• Detaljplanen antas av 
kommun-styrelsen. 

• Överklagandetiden är tre 
veckor, räknat från den dag det 
justerade protokollet 
tillkännages genom anslag. 

• Om ingen har överklagat eller 
om överklagandet avslås 
vinner planen laga kraft. 

• Det betyder att planen kan 
genomföras. 



Orienteringskarta



Uppdrag och syfte

• Kommunledningsförvaltningen fick 2020-06-09 KSU § 117 i 
uppdrag att i detaljplan pröva bostads-, kontors- och 
skoländamål samt ökad byggrätt på fastigheten Harplinge 
1:13 och bostadsändamål på fastigheten Harplinge 1:11.

• Kommunledningsförvaltningen fick 2022-09-06 KSU § 131 i 
uppdrag att utöka planområdet för detaljplan Harplinge 1:13 
och Harplinge 1:11 så att det även omfattar Harplinge 5:49 
och där pröva centrum- och bostadsändamål. 



• Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen

Förutsättningar



• Sekundärt vattenskyddsområde

Förutsättningar



• Kulturmiljö 

Förutsättningar



Förslag

• Harplinge 1:13- Centrum och bostäder 

• Harplinge 5:49- Centrum och bostäder

• Harplinge 1:11- Bostäder   

Illustrationskarta A Illustrationskarta B



Samråd för detaljplan gällande HARPLINGE 
1:13 m.fl., Halmstad

Samrådstid: 18 oktober – 15 november 2022

E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se

Brev: Kommunstyrelsen 
Box 153
301 05 Halmstad 

mailto:kommunstyrelsen@halmstad.se


Frågor? 

direkt@halmstad.se

mailto:direkt@halmstad.se


Höstmöte 2022
– Framtid Harplinge

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN



Översiktplanen- vad händer nu?
Kolla in filmlänkarna nedan;

Framtidsplan 2050

Samhällsbyggnadsprocessen

https://youtu.be/6dKrztKf_-Y
https://fb.watch/fvXkZNEU-G/


Harplinge

Strategier för orten

• Utvecklas som en del av servicesamhället Haverdal-
Harplinge

• Skapa centrumstråk.

• Tydliggör kopplingar mellan grönstråk.

• Värna och utveckla Harplinges identitet.



Framtid Harplinge- Utvecklingsprogram

Politiker

Tjänstepersoner

Invånare



Syfte med utvecklingsprogram

• Koppling till översiktsplanen.

• Ett sätt för kommunen att lyssna in sina invånare. 

• Vara underlag för politikerna när de fattar beslut i frågor som rör ortens framtid.

• Skapa en gemensam framtidsbild för orten.

• Samordna insatser och åtgärder oberoende av aktör. 

• Utveckla möjligheter för orten att växa av egen kraft.

• Hitta ditt eget Y



Årshjulet för 
utvecklingsprogrammen

Februari: 
Uppföljning av 

åtgärdslistan (vad 
har genomförts) 
Prioriteringar till 

verksamhets-
beredningen. 

Juni: 
Förslag till budget 

presenteras. 
Budgeten beslutas 

av KF.

September:
Uppdatering av 

åtgärdslistan utifrån 
beslut i budget. 

Höstmöte: 
Samhällsföreningen 

bjuder in, 
inhämtning av nya 

idéer. 



Unikt?!
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Förvaltning 1

Förvaltning 2

Förvaltning 3

Utvecklingsprogrammen



Dåläge (före pandemin)

• Vad ska hända med skeppet?

• Verkstads- och tvätteritomten

• Uppfräschning av centrum

• Lekplats



Sanering av tidigare kemtvätt i Harplinge - Halmstads kommun

https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/livsmedelmiljoochhalsa/saneringsprojekt/saneringavtidigarekemtvattiharplinge.9611.html?mark=Sanering+av+tidigare+kemtv%C3%A4tt+i+Harplinge


Harplinge C



Lekplatsen 
Dalavägen



Enkäten 



Grupparbete:
Vilka frågor upplever ni är viktigast för landsbygderna och Harplinge?



Utmaningar Möjligheter



Kontakta kommunen



Tack för att ni deltog!


